
                Додаток 1 

до рішення  міської ради 

від 03.04.2018  № 33-4/VII 

 

 

№ 

п/п 
Назва заходу (об’єкта),  його 

місце знаходження 
Терм

ін 

кінце

вого 

вико

нанн

я 

Об’єкти та джерела фінансування, тис. грн.. Очікуваний результат у 

2018 році 
Відповідальні 

виконавці Обсяг 

фінансуван

ня, всього 
Державн

ий 

бюджет 

Облас

ний 

бюдж

ет 

Місцевий 

бюджет  
Інші 

джерела 

Розвиток житлово – комунальної сфери (стратегічна ціль 2,3,4) 

1 Реконструкція полігону 

твердих побутових відходів для 

м. Золотоноша в 

адміністративних межах 

Антипівської та 

Новодмитрівської сільських 

рад, Золотоніського району 

Черкаської області 

2018 - 

2019 
 

22160,702 

 

19 944,63 

  

2 216,071 

 Поліпшення умов 

життєдіяльності мешканців 

міста та благоустрою міста 

УЖКГ 
КП «Міський 

водоканал» 

2  Реконструкція 

самоплинного та напірного 

колекторів водовідведення 

по вул.. Шевченка в м. 

Золотоноша Черкаської 

області .Коригування. 

І черга – завершення 

будівництва 

ІІ черга - будівництво 

2018  

51506.408 

 

 

 

 

 

10387.225 

41119,183 

 
46355.7672 

 

 

 

 

 

 

9348.5025 
37007,2647 

  

5150.6408 

 

 

 

 

 

1038.7225 

4111,9183 

 Поліпшення умов 

життєдіяльності мешканців 

міста та благоустрою міста 

УЖКГ 
КП «Міський 

водоканал» 

31 Реконструкція системи 

опалення ( облаштування 

загального вузла обліку 

теплової енергії) в 

адмінбудівлі по вул. 

Шевченка, 70 в м. 

 

2018 

 

 

 

100,00 
  100,00  

  

Збереження 

комунального майна 

міста 

УЖКГ 
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Золотоноша Черкаської 

області в т.ч. виготовлення 

ПКД, експертизи ПКД, 

авторський та технічний 

нагляд  

33 Придбання машини 

дорожньої комбінованої 

МКДЗ-10 (з 

піскорозкидальним, 

поливомийним, та плужньо-

щіточним обладнанням) на 

шасі МАЗ-4381 

2018 

2000,0 

  2000,0 

 Забезпечення 

благоустрою міста 

УЖКГ 

 

34 Придбання спец автомобіля 

на шасі МАЗ-5340 з 

установкою ямкового 

ремонту УЯР-01 

2018 

3700,0 

  3700,0 

 Забезпечення 

благоустрою міста 

УЖКГ 

 

 Разом по розділу  124291,621 82684,1472  41607,4738    

Житлова політика (стратегічна ціль 4)   

1. Реконструкція нежитлового 

приміщення по 

вул..Кропивнянській, 56 в 

м.Золотоноша Черкаської 

області, в т.ч. ПКД, 

експертиза ПКД, авторський 

та технічний нагляд. 

2018  

 

 

 

 

500,00 

  500,00  

Поліпшення ситуації щодо 

забезпечення  цчасників 

АТО та членів їх сімей 

житлом 

УЖКГ 

Золотоніського 

МВК” 

3. Реконструкція приміщення 

першого поверху гуртожитку  

під квартири та адміністративні 

приміщення по вул.. 

Благовіщенськоа,9 в м. 

Золотоноша Черкаської області, 

в т.ч. ПКД, експертиза ПКД та 

коригування ПКД, авторський 

та технічний нагляд. 

2018  

   

700,0 

  700,00  

Поліпшення ситуації щодо 

забезпечення громадян 

житлом (формування 

фонду відомчого житла) 

УЖКГ 

Золотоніського 

МВК” 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


4. Реконструкція нежитлового 

приміщення по вул.. 

Благовіщенська,  17 в м. 

Золотоноша Черкаської області, 

в т.ч. ПКД, експертиза ПКД, 

авторський та технічний 

нагляд. 
 

 

 

2018 

 

 

3000,0 

  3000,0  

Поліпшення ситуації щодо 

забезпечення громадян 

житлом та скорочення 

строків перебування їх на 

квартирному обліку 

шляхом нарощування 

обсягів житлового 

будівництва 

УЖКГ 

Золотоніського 

МВК” 

 Разом по розділу:  28700,00   4200,00 24500,00   

 Всього  1080501,244 127618,0902 110,0 96573,1538 856200,0   

 

 

           Секретар ради                      Н.О.Сьомак 
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